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23 stycznia 1918 roku z Ananjewa położonego na północ od Odessy wyruszył
liczący  165  polskich  ułanów  szwadron  ochotniczy  dowodzony  przez  rtm.
Konstantego Plisowskiego.
Kawalerzyści  w  brawurowym,  godnym  hollywoodzkiego  filmu,  kawaleryjskim
rajdzie w ciągu 40 dni przebili  się przez skute lodem tereny opanowane przez
chłopskie bandy, oddziały bolszewickie i inne wrogie siły do leżącego w dawnym
powiecie  rzeczyckim województwa mińskiego  I  Rzeczypospolitej  (dziś  środkowa
Białoruś)  Bobrujska,  gdzie  gen.  Józef  Dowbor-Muśnicki  stał  z  I  Korpusem
Polskim. Pokonali w zimowej i dziejowej zawierusze niemal … 1400 km!

Rotmistrz Plisowski wyruszał na czele 165 kiepsko uzbrojonych, przypadkowych
ludzi na słabych koniach. W drodze do polskiego wojska przebył 1400 kilometrów
przez ogarniętą wojną domową i rewolucyjną pożogą Rosję. Jego oddział dotarł do
celu na świetnych wierzchowcach i doskonale wyposażony!

Pod koniec 1917 roku w Odessie rządziła zdominowana przez bolszewików Rada
Żołnierska oraz komitety w poszczególnych pułkach, które niechętnie podchodziły
do  wydzielania  się  Polaków z  rosyjskich oddziałów.  Przy  tworzeniu szwadronu
pojawiły się zatem rozmaite trudności. Oddział otrzymał furaż i żołd na 10 dni,
amunicję tylko na jeden dzień walki i kiepskie konie – „najgorsze z tych, które
posiadano  w  szwadronach”.  Podobnie  źle  było  z  umundurowaniem  i  rzędami
końskimi. Furaż skończył się, zanim jeszcze Polacy opuścili Odessę. Oficerowie z
własnych pieniędzy stworzyli więc fundusz, przy pomocy którego przeprowadzili
jakąś korzystną transakcję  zbożową.  Dzięki  temu zgromadzili  zapas pieniędzy,
który pozwalał wyżywić szwadron przez 45 dni.

To jednak nie był koniec kłopotów. Odchodzący z dywizji, Polacy mieli zostawić
konie  i  oporządzenie  i  opuścić  szeregi  pieszo.  Według  niektórych  informacji
zakazano  też  odejścia  szeregowym,  zwalniając  jedynie  oficerów.  Ten  pierwszy
rozkaz  został  zatajony  przez  dowódcę  okręgu,  wspomnianego  już  życzliwego
Polakom  gen.  Jełczaninowa.  Tę  drugą  trudność  Plisowski  ominął,  rozkazując
poszczególnym polskim plutonom, by natychmiast opuściły swoje pułki i  czym
prędzej skoncentrowały się w miasteczku Ananjew, 150 km na północny zachód
od Odessy.  Polacy  26  grudnia  1917 roku opuścili  więc  Odessę  i  po  czterech
dniach dotarli do Ananjewa.

Część żołnierzy dotknięta była rozprzężeniem dyscypliny i chciała stworzyć radę,
ale Plisowski wytłumaczył im, że „w Wojsku Polskim komitetów nie ma, a rozkazy
się wykonuje. Poza tym szwadron jest ochotniczy, więc kto nie chce w nim służyć,
ten  może  odejść”.  Rotmistrz  cieszył  się  w  12.  Dywizji  opinią  energicznego  i
stanowczego oficera, więc żołnierze posłuchali jego perswazji.

W Ananjewie dokonano organizacji szwadronu, który został podzielony na pięć
plutonów.  Zwierzchność  nad  całością  objął  Plisowski,  a  jego  zastępcą  został
podrtm.  Władysław  Kulesza  (z  12.  Pułku  Ułanów Biełgorodzkich).  I  plutonem
dowodził  ppor. Konstanty Drucki-Lubecki  (z  12. Achtyrskiego Pułk Ułanów),  II
plutonem por. Kazimierz Plisowski (z tego samego pułku, brat Konstantego), III
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plutonem  podrtm.  Tadeusz  Jeger  (z  12.  Pułku  Ułanów  Biełgorodzkich),  IV
plutonem ppor.  Włodzimierz  Lizoń  (z  tego  samego  pułku),  a  V  plutonem por.
Adam Zakrzewski (z 4. Zaamurskiego Pułku Jazdy Pogranicznej). Szwadron miał
175 koni i cztery wozy taborowe.

Zgodnie  z  poleceniem płk.  Łempickiego  dowódcy  3.  pułku  ułanów  I  Korpusu
szwadron miał zostać przetransportowany do Krasnego Brzegu koleją. Plisowski
zwołał jednak naradę oficerów i po analizie sytuacji postanowił, że na Białoruś
oddział  pójdzie  marszem  konnym.  Przemawiało  za  tym  doświadczenie,  które
pokazywało, że wiele oddziałów jadących pociągami było łatwo rozbrajanych przez
bolszewików.  Podróż  terenowa  pozwalała  natomiast  omijać  niebezpieczeństwa,
wyszukiwać dogodne trasy, a w razie potrzeby bronić się.

Przed polskim szwadronem stało niełatwe zadanie. Od Bobrujska dzieliło go 1400
km terenu, na którym panował porewolucyjny chaos. Nie było centralnej władzy,
a rządy sprawowali ci, którzy mieli broń i siłę. Ukraina wydzieliła się z Rosji i
ogłosiła niezależność, ale bolszewicy – wbrew deklaracjom – wcale nie zamierzali
się na nią zgodzić. Toczyła się więc wojna rosyjsko-ukraińska, w której Ukraińcy
wyraźnie przegrywali.

Na  rozległych  obszarach  Ukrainy  i  Białorusi  panowały  też  silne  nastroje
rewolucyjne. Podburzeni przez bolszewicką agitację chłopi napadali na dwory (na
tych  terenach  w  większości  polskie),  rabowali  je,  palili,  a  właścicieli  zabijali.
Dostępność broni była powszechna. Zdarzało się, że grupy włościańskie miały na
uzbrojeniu działa i karabiny maszynowe. Po wsiach i lasach mnóstwo było band
stworzonych przez zbiegłych z frontu żołnierzy, dla których sposobem na życie
stały się kradzieże, mordy i gwałty. Jedynie w większych miastach i miasteczkach
stały bolszewickie garnizony, które usiłowały wprowadzać nowe porządki, a póki
co rozbrajały wracających z frontu żołnierzy i oficerów, niektórych aresztując lub
zabijając. „Mordy, pożogi, rujnowanie mostów i torów kolejowych były to zjawiska
codzienne”  –  pisał  Henryk  Bagiński  (jak  wyglądało  wówczas  życie  wśród  tego
dziejowego  zamętu  opisała  je  obrazowo  Zofia  Kossak-Szczucka  w  powieści
„Pożoga”).

Oddział Plisowskiego wyruszył z Ananjewa 23 stycznia 1918 roku (według innego
źródła – 4 stycznia). Wymarsz poprzedziło nabożeństwo odprawione przez księdza
Polaka, w którym uczestniczyła miejscowa polska kolonia. Potem padła komenda:
„Od prawego trójkami marsz!” i szwadron ruszył w drogę. Początkowo rotmistrz
wyznaczał do pokonania stosunkowo krótkie odcinki (20–30 km), by wdrożyć koni
i ludzi do wysiłku. Następnie stopniowo wydłużał je, tak że dziennie pokonywano
40–50 km. Wysyłał też patrole, które kontrolowały, czy na trasie nie ma wrogich
oddziałów lub zbuntowanych wsi, sprawdzały też stan dróg, mostów i brodów.

Wiele  razy  zdarzało  się,  że szwadron  interweniował  po  drodze  w  obronie
atakowanego przez chłopów dworu lub pałacu, rozpędzając buntowników. Chor.
Konkorski opisywał po latach:

„Zbrojne  potyczki  należały  do  zjawisk  codziennych.  Często  szwadron
dowiedziawszy  się,  lub  natrafiwszy  na  rabunek,  przede  wszystkiem wymierzał
sprawiedliwość, karząc najwięcej winnych… Przytem szwadron zapełniał luki w
koniach,  rekwirując  takowe  u  chłopów  z  sztuk  zrabowanych  we  dworach  i
folwarkach… Chamstwo harde karaliśmy po drodze bez miłosierdzia. Ułan nasz
przekonał się naocznie, co to jest rosyjska rewolucja – rosyjska swoboda. Ład,
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posłuszeństwo,  porządek,  i  bezwzględne  zaufanie  do  oficerów  zapanowało  w
naszym szwadronie”.

O tym,  że  w szwadronie  istniały  początkowo problemy z  morale  i  dyscypliną,
świadczy następująca historia. Po drodze wśród ułanów zapanowało pijaństwo, w
każdej bowiem napotkanej wsi można było bez trudu dostać pędzony na miejscu
samogon. Bywało to niebezpieczne, bo zmożonych alkoholem żołnierzy napadali
potem chłopi, ograbiając z broni, butów i mundurów.

W  takiej  sytuacji  Plisowski,  poparty  przez  wszystkich  oficerów,  zażądał  od
żołnierzy zaprzestania pijaństwa i ścisłego wykonywania rozkazów, grożąc, że w
przeciwnym razie oficerowie porzucą szwadron. Groźba podziałała, a dyscyplina
wzrosła. Zresztą nieustanne zagrożenie życia, staczane prawie codzienne potyczki
i  konieczność polegania na towarzyszach broni  sprawiały,  że oddział  okrzepł i
scalił się wewnętrznie.

W mijanych wsiach zdobywano żywność i furaż, a także broń odbieraną chłopom.
Z  kolei  w  polskich  dworach  wymieniano  kiepskie  konie  z  Odessy  na  lepsze
egzemplarze. Dobre konie z ekwipunkiem odbierano też napotykanym po drodze
rosyjskim kawalerzystom wracającym do domu. W ten sposób uzupełniano braki,
a  szwadron  prezentował  się  coraz  lepiej.  Unikano  obciążania  się  zbędnymi
rzeczami. By utrzymać szybkość i zwrotność, zabierano jedzenie i furaż na dwa,
najwyżej  na  pięć  dni. Maszerowano  na  północ  trasą  przez  Ananjew,  Bałtę,
Berszadę, Kublicze, Zaszków, Białą Cerkiew i Kożankę. Potem przekroczono linię
kolejową Kijów-Koziatyn i ruszono w kierunku Czarnobyla nad Prypecią (znanego
później z katastrofy elektrowni atomowej). Przejście przez Polesie ułatwiła zima,
która skuła lodem tamtejsze liczne rzeki, strumienie i bagna. Mimo to pewnego
razu przy  przechodzeniu przez  rzekę  Teterew pod patrolem załamał  się  lód,  a
konie i ludzie wpadli w wodę. Na szczęście obyło się bez ofiar.

Z kolei przy przeprawie przez zamarzniętą Uszę dowód odwagi dał rtm. Plisowski,
który jako pierwszy wjechał koniem na cienki lód, badając drogę dla szwadronu.
Dopiero  za  nim  podążyła  reszta  oddziału.  W  wielu  miejscach  wozy  taborowe
trzeba było przenosić prawie na rękach.

Po  drodze  nie  brakowało  też  innych  dramatycznych  momentów.  Koło  Kijowa
szwadron został otoczony przez bolszewików. Nie kwapili się oni jednak do walki,
ale zaczęli  namawiać  ułanów do  sprzedania  koni  i  ekwipunku oraz  „zrobienia
porządku”  z  oficerami.  Posłuch  namowom  dało  tylko  trzech  żołnierzy,  którzy
zdezerterowali.  Reszta  pozostała  w  szeregach  oddziału,  a  on  sam  wyszedł  z
okrążenia.

Przy  przekraczaniu  linii  kolejowej  Kijów–Koziatyn  odznaczył  się  por.  Drucki-
Lubecki,  który na stacji  Kożanka za Białą Cerkwią związał ze swoim patrolem
bolszewików walką  i  umożliwił  reszcie  szwadronu  przejście.  Innym razem por
Adam Zakrzewski z zaledwie siedmioma ułanami wpadł na stację Chojniki, rozbił
strzegących go czerwonoarmistów, zdobył kilka karabinów i 10 tys. naboi, a na
odchodnym  uszkodził  tor  kolejowy,  uniemożliwiając  przyjazd  pociągowi
pancernemu.

W okolicach Babczyna na Polesiu przeciw szwadronowi wyruszył liczący 2 tys.
ludzi oddział bolszewicki, który miał Polaków otoczyć i rozbroić, a w razie oporu
wystrzelać. Wiadomość o tym przynieśli do szwadronu miejscowi Polacy. W takiej
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sytuacji Plisowski wysłał tabory i jeden pluton bocznymi drogami wskazywanymi
przez  polskich osadników,  sam zaś z  czterema pozostałymi  plutonami poszedł
główną drogą.  W pewnym momencie  zboczył  z  niej  i  w ukryciu zaczaił  się  na
nadchodzących bolszewików.

Gdy na miejsce zasadzki dotarł wrogi oddział, trzy spieszone plutony rozwinięte w
linię rozpoczęły ostrzał. Czwarty pluton zaś objechał nieprzyjaciela i zaatakował
od tyłu. Bolszewicy poszli w rozsypkę i rzucili się do ucieczki. Wielu zgięło, a ułani
zdobyli sporo wojennego materiału. Z kolei koło Rzeczycy do szwadronu dotarła
wiadomość, że stacjonujący niedaleko polski batalion chce się z nim połączyć.
Okazało  się,  że  jest  to  podstęp  bolszewików,  którzy  chcieli  rozbroić  ułanów,
używając fortelu. Plisowski zachował jednak czujność i nadchodzący nieprzyjaciel
został przywitany ogniem, a następnie odparty.

We wsi Miechowszczyzna już w pobliżu Bobrujska rezydowała grupa bolszewicka
uzbrojona w broń ręczną i karabiny maszynowe, która terroryzowała okolicę. Była
ona  tak  zuchwała,  że  rozbroiła  liczący  150  ludzi  ukraiński  szwadron
Jamburskiego Pułku Ułanów. Gdy jednak pod Miechowszczyznę przybył oddział
Plisowskiego, wieś  została  otoczona,  banda  rozbrojona,  a  jej  członkom
wymierzono  karę  chłosty.  Polacy  zdobyli  26  dobrze  utrzymanych  koni
kawaleryjskich  oraz  dużo  ciepłej  bielizny,  płaszczy  i  butów,  które  bolszewicy
zrabowali wcześniej Ukraińcom.

4  marca  1918  roku,  po  40  dniach  marszu  i  przebyciu  1400  km,  oddział
Plisowskiego dotarł do Bobrujska. Powitała go delegacja z dowódcą I Korpusu gen.
Józefem  Dowborem-Muśnickim,  dowódcą  1.  Dywizji  Jazdy  gen.  Aleksandrem
Karnickim oraz dowódcą 3. Pułku Ułanów płk Zygmuntem Łempickim.

Wszyscy  byli  pod  wrażeniem wyczynu  rotmistrza  i  jego  ludzi. Niewielki,  słabo
uzbrojony  oddział  przedarł  się  w  bardzo  trudnych  warunkach  przez
nieprzyjacielski teren pełen wrogo nastawionych grup, nie dając się rozbroić ani
rozbić. Mało tego, sam z powodzeniem zwalczał bolszewickie i chłopskie bandy,
zdobywając żywność, konie i ekwipunek. Jego wyczyn przypominał słynne rajdy
XVII-wiecznych  lisowczyków,  wchodzących  głęboko  w  kraj  przeciwnika  i
pustoszących go ogniem i mieczem.

Konstanty Plisowski ok. 1930 r. (fot. domena publiczna)

Rtm. Konstanty Plisowski dzięki swojej charyzmie, energii i właściwemu podejściu
do podwładnych, potrafił stworzyć z nowo sformowanego szwadronu – złożonego
wszak  z  przypadkowych  żołnierzy  –  sprawnie  działający  i  skuteczny  oddział
wojskowy.  Z  Odessy  wyruszył  on  z  niskim  morale,  na  słabych  koniach  i  z
kiepskim  wyposażeniem,  a  do  Bobrujska  dotarł  zwycięsko  na  świetnych
wierzchowcach, prowadząc kilkadziesiąt luźnych koni, tabor, a w nim kuchnię
polową, aptekę, broń, amunicję, mundury i ekwipunek.

Konstanty  Plisowski  otrzymał  gratulacje  od  gen.  Muśnickiego,  który  jego
osiągnięcie  nazwał  „czynem  nie  tylko  godnym  naśladowania,  ale  i
umieszczenia w księdze historii kawalerii całego świata”.
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Szwadron został włączony do 3. Pułku Ułanów, a sam Plisowski został zastępcą
dowódcy pułku.

Sowieci zemścili się na bohaterskim kawalerzyście w roku 1940…

Podczas  wojny  obronnej  1939  roku  dowodził obroną  twierdzy  brzeskiej.  Po
opuszczeniu twierdzy w nocy z 16 na 17 września, poprowadził swój oddział do
zgrupowania  gen.  Kleeberga.  Sam  objął  funkcję  zastępcy  Grupy  Operacyjnej
Kawalerii Władysława Andersa. W dniach 24-28 września dowodził Nowogródzką
Brygadę  Kawalerii,  która  przebijając  się  na  południe,  staczała  walki  tak  z
Niemcami, jak i Sowietami. 28 września dostał się do sowieckiej niewoli i wkrótce
potem został odstawiony do obozu jenieckiego w Starobielsku.

Figuruje  na Liście  straceń nr 2585.  Pochowany został  na Polskim Cmentarzu
Wojennym w Charkowie.

Kotwicz 

KATECHIZM RZYMSKO-KATOLICKI

 KS. JÓZEF DEHARBE SI 

Któż mógł pomóc ludziom tak zepsutym, kto mógł ich ratować? Nikt  inny, tylko
Bóg. – Pomógł też rzeczywiście, i ocalił i zbawił ród ludzki. – Jako przyrzekł był
pierwszym rodzicom naszym w raju i przepowiadał przez Proroków: tak zmiłował się
nad  upadłym  rodzajem  ludzkim,  i  zesłał  mu  Odkupiciela  i  Zbawcę.  Dlatego
powiedział Chrystus Pan: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego
wydał zań, aby wszelki, który weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny" (Ew.
Jan. 3, 16).

1. Jak  stworzył  Bóg  niebo  i  ziemię?  W ilu  dniach stworzył  wszystko?  Kiedy
stworzył  człowieka?  Czym odszczególnił  Bóg  człowieka?  Jak  nazywali  się
pierwsi ludzie? Czy byli oni  także grzeszni  jak my? Gdzie żyli? Czy mieli
umierać oni i ich dzieci?

2. Co przykazał Bóg pierwszym ludziom? Co mówił do nich czart? Co uczynili
Adam i Ewa? Czy zostali za to ukarani? Czy oni sami tylko zostali ukarani?
Jakie ponieśli kary? Czy zmiłował się Bóg nad nimi? Kogo przyobiecał im
zesłać? 3.

3. Kto to był Kain i Abel? Jak czcili Boga? Czy podobała się Bogu ich ofiara? Co
uczynił Kain i jak został ukarany? 

4. Jakimi byli potomkowie Kaina? Co czynili złego? Jak ukarał ich Bóg? Czy
tylko część ziemi zalał Bóg potopem. Czy wszyscy ludzie zginęli? Co uczynił
Noe, gdy wyszedł z arki? Jaką obietnicę dał Bóg Noemu i jego synom? Jaki
był znak tej obietnicy?  
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5. Jak powodziło się potomkom Noego? Co przedsięwzięli? Jak udaremnił Bóg
ich  przedsięwzięcie?  Czy  potomkowie  Noego  czcili  zawsze  Boga
prawdziwego? Jakie następstwa miało ich bałwochwalstwo? 

6. Czy miała całkiem zniknąć prawdziwa wiara i  nadzieja w Odkupiciela? Co
uczynił Bóg w tym celu? Jak nazywali się potomkowie Abrahama? Co uczynił
Bóg dla nich?  

7. Jak doświadczał Bóg cnoty Abrahama? Jak wykonał Abraham rozkaz Boga?
Jak  zachował  się  Izaak?  Czy  dopuścił  Bóg,  aby  Izaak  został  zabity?  Jak
nagrodził Bóg Abrahama? Jakie tajemnicze znaczenie ma ofiara Izaaka? 

8. Kto to był Jakub i gdzie mieszkał? Ilu miał synów i czym stali się oni później?
Na co wybrał Bóg Józefa? Jakie były koleje jego życia? Czy pozostał Jakub
zawsze  w ziemi  Kanaan?  Jakie  jest  proroctwo  Jakuba?  Jak  spełniło  się  to
proroctwo?  

9. Jak powodziło się potomkom Izraela w Egipcie? Kogo powołał Bóg do ich
uwolnienia?  Jak  powołał  Mojżesza?  Czy  Faraon  przystał  zaraz  na
wypuszczenie Izraelitów? Jak ukarał Bóg za to Egipcjan? Czy szkodził anioł
także  Izraelitom?  Dlaczego  nie  szkodził  im?  Co  znaczyła  krew  baranka
wielkanocnego? 

10.Czy Faraon wypuścił chętnie Izraelitów? Cóż uczynił następnie? Co uczynili
Izraelici ze swojej strony? Jak zostali uratowani? Jak ukarał Bóg Faraona? 

11.Czy weszli Izraelici zaraz do ziemi Kanaan? Co się stało u góry Synaj? Czy
Bóg dał tam Izraelitom tylko dziesięcioro przykazań? Czy byli wdzięczni za
tyle dobrodziejstw? 

12. Jaką karę ściągnęła na nich niewdzięczność? Czy odrzucił ich Bóg całkiem?
Które dobrodziejstwa wyświadczył im jeszcze? Kiedy i jak weszli  do ziemi
Kanaan? Co oznacza uwolnienie z Egiptu? Co oznacza podróż przez puszczę?
Co przypomina nam ziemia obiecana?  

13.Jak długo powodziło się Izraelitom w ziemi Kanaan? Jak karał ich Bóg, gdy
Go porzucali? Jak pomagał im Bóg, gdy pokutę czynili? 

14. Jaką  zwierzchność  mieli  początkowo?  Jak  długo  trwało  to?  Który  był
pierwszy król Izraelski? Dlaczego został odrzucony? Kto nastąpił po nim? Co
wiesz o Dawidzie?  Czym on się  odznaczał?  O kim przepowiadał  Dawid w
psalmach? Dlaczego nazywa się Chrystus także synem Dawida? 

15.Kto to był Salomon? Przez co szczególnie stał się sławnym? Co znajdowało się
w najświętszym miejscu tego kościoła? Kto mógł tam wchodzić i jak często w
roku?  Czy  mieli  Izraelici  jeszcze  inne  kościoły,  w których  wolno  im było
składać  ofiary?  Czy  wytrwał  Salomon  w  dobrem?  Jakim  sposobem  upadł
Salomon?  

16.Co stało się po jego śmierci? Które pokolenia stanowiły królestwo Judzkie?
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Które  było  miasto  stołeczne  tego  królestwa?  Które  pokolenia  stanowiły
królestwo  Izraelskie?  Które  było  jego  miasto  stołeczne?  Czy  pozostało  to
królestwo wierne  Bogu?  Jak  ukarał  je  Bóg?  Czy  zawiniło  także  królestwo
Judzkie? Czy doznało także kary? Jakiej? Dlaczego była ta kara łagodniejszą,
niż kara królestwa Izraelskiego? 

17.Czy  kary  te  spadły  niespodzianie?  Jak  ostrzegał  Bóg  lud  Izraelski?  Czy
Prorocy zapowiadali tylko kary Boże? Co przepowiadali o Mesjaszu? Który
Prorok  przepowiedział  najdokładniej  czas  Jego  przyjścia?  Którzy  są
najznakomitsi z Proroków?  

18.Kto odszczególnił się podczas niewoli w Niniwie i Babilonie? Jak długo trwała
niewola babilońska? Kto pozwolił Izraelitom wrócić do kraju? Czym zajęli się
Izraelici  najpilniej  po  swoim  powrocie?  Czy  nowy  kościół  dorównywał
pierwszemu w przepychu? Czym jednak przewyższał pierwszy? 

19.Co uczynili  Ezdrasz  i  Nehemiasz?  Jak zachowywał  się  przy  tym lud?  Czy
pozostał odtąd wiernym Bogu? Czym to udowodnił? Kto odznaczył się przy tej
sposobności?  20.  Ile  lat  istniał  już  świat  przed  przyjściem Mesjasza?  Czy
spełnione  były  już  wszystkie  znaki  Jego  przyjścia?  Jakie  było  wówczas
usposobienie żydów i pogan? Jakimi byli ludzie ówcześni? Jak objawiało się to
zepsucie u Żydów? Jak u innych ludów? Co czynili bałwochwalcy? Co mówi o
tym św. Paweł? Kto mógł temu zaradzić? Czy zaradził i jak? Co powiedział
sam Chrystus Pan o tym? Cdn.
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18 lutego 1386: początek najszczęśliwszego okresu w dziejach Rzeczypospolitej

Ten dzień powinien być co roku przypominany jako początek panowania 
najpotężniejszej polskiej dynastii i początek najszczęśliwszego okresu w dziejach 
Rzeczypospolitej. Tego dnia 1386 r., Władysław Jagiełło poślubił polską królową 
Jadwigę Andegaweńską – św. Jadwigę.

Po śmierci swego ojca, króla Ludwika Węgierskiego, Jadwiga została królową 
Polski. Nie wiemy dokładnie, ile wtedy miała lat (11? 12?), ale była bardzo 
roztropna i od dziecka gruntownie kształcona.

Polska zwracała się ku Księstwu Litewskiemu, budowano pierwociny potężnej 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, której władcy wkrótce zapanują nad 
olbrzymimi połaciami Europy, na tronach polskim, czeskim i węgierskim (ponad 2
mln km2, 4-krotnie więcej niż dzisiejsza Francja!). Prawdziwa Unia Europejska 
tamtych czasów!

Początek braterstwa Polaków i Litwinów to zawarta 14 sierpnia 1385 r. unia w 
Krewie. 11 stycznia 1386 r. w Wołkowysku wybrano Władysława Jagiełłę, 
najwyższego księcia Litwy, na króla Polski. 15 lutego 1386 r. Władysław przyjął 
chrzest i imię po swoim ojcu chrzestnym Władysławie Opolczyku. Potem poślubił 
młodziutką Jadwigę. Niestety, królowej Jadwidze Opatrzność wyznaczyła inną 
rolę na ziemskim padole. Nie została matką królewskiego następcy tronu. Umarła 
17 lipca 1399 r., po urodzeniu córeczki Elżbietki, która również nie przeżyła. 
Umarła w opinii świętości, króluje nam do dziś z Nieba. Została beatyfikowana w 
roku 1979, kanonizowana 8 czerwca roku 1997. To wszystko za sprawą Sługi 
Bożego Jana Pawła II.

Jagiełło przeprowadził chrystianizację Wielkiego Księstwa Litewskiego. Podobno 
sam – mimo że był niepiśmienny! – przetłumaczył na język swojego nawróconego 
ludu Modlitwę Pańską i Skład Apostolski.

Władysław Jagiełło miał cztery żony. Matką królów potężnej dynastii Jagiellonów 
nie była ani królowa Jadwiga, ani królowa Anna (wnuczka Kazimierza Wielkiego), 
ani Elżbieta Granowska. Była nią dopiero królowa Sonka, czyli Zofia Holszańska, 
matka Władysława III Warneńczyka i Kazimierza IV Jagiellończyka, babcia 
świętego królewicza Kazimierza. Dała Polakom nie tylko dzielnych synów i 
wnuków, ale też pierwsze tłumaczenie Pisma Świętego na język polski, znane jako
Biblia królowej Zofii.

Prawdziwą Matką Królów w rodzie Jagiellonów okazała się w następnym 
pokoleniu królowa Elżbieta Rakuszanka z Habsburgów, żona Kazimierza IV 
Jagiellończyka, która dała najwybitniejszemu polskiemu władcy wszech czasów 
13 dzieci, w tym 6 synów, z których 4 było królami! Wśród nich był Zygmunt I 
Stary.

U zarania potężnej dynastii na tronie polskim był jednak ślub Jadwigi i 
Władysława, oczym należy pamiętać, tak jak pamiętał wkrótce błogosławiony Jan 
Paweł II, wielki czciciel i orędownik królowej Jadwigi wśród potomnych

Piotr Szubarczyk, źródło: Wolna Polska 
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